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REGULAMIN WYNAGRADZANIA 

pracowników samorządowych niebędących nauczycielami zatrudnionych na 
podstawie umowy o pracę w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych            

w Miastku 
 

  I. PRZEPISY OGÓLNE 
 

§ 1. Niniejszy regulamin wynagradzania, zwany dalej ,, regulaminem”, określa: 
1) wymagania kwalifikacyjne pracowników,  
2) szczegółowe warunki wynagradzania, w tym maksymalny poziom wynagrodzenia 

zasadniczego pracowników, 
3) szczegółowe warunki i sposób przyznawania dodatku funkcyjnego pracownikom, 
4) szczegółowe warunki i sposób przyznawania dodatku specjalnego pracownikom, 
5) szczegółowe warunki przyznawania oraz warunki i sposób wypłacania nagród innych 

niż nagroda jubileuszowa pracownikom. 
 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:  
1) ustawie – oznacza to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458), 
2) rozporządzeniu – oznacza to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r.  

w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, 
3) placówce – oznacza to Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku, 
4) dyrektorze placówki - oznacza to dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących                       

i Technicznych w Miastku,  
5) pracowniku - oznacza to osobę zatrudnioną w Zespole Szkół Ogólnokształcących                  

i Technicznych w Miastku, na podstawie umowy o pracę, bez względu na rodzaj umowy   
i wymiar czasu pracy, 

6) najniższym wynagrodzeniu zasadniczym – oznacza to najniższe wynagrodzenie 
zasadnicze w I kategorii zaszeregowania, określone w załączniku nr 1 do regulaminu. 

 
II. WYMAGANIA KWALIFIKACYJ NE 

 
§ 3. Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne dotyczące pracowników 

samorządowych zatrudnianych w placówce na podstawie umowy o pracę określa wykaz 
stanowisk, stanowiący załącznik nr 2 do Regulaminu. 

 
§ 4. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie obowiązują wymagania 

kwalifikacyjne określone przepisami prawa. 
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III. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI WYNAGRADZANIA 
 

§ 5. Pracownikowi przysługuje wynagrodzenie stosowne do zajmowanego 
stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych. 

 
§ 6. Pracownikowi przysługuje: 

1) wynagrodzenie zasadnicze, dodatek za wieloletnią pracę, nagroda jubileuszowa, 
jednorazowa odprawa w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu 
niezdolności do pracy – na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy o pracownikach 
samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr 223, poz. 1458), 

2) dodatek funkcyjny, wg zasad określonych w niniejszym regulaminie, 
3) dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach określonych w ustawie o dodatkowym 

wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz. U. z 1997r., 
Nr 160, poz. 1080 ze zm.), 

4) dodatek za pracę: w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych, w niedzielę i święta na 
zasadach określonych w art. 151-151(12) ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks 
pracy (Dz. U. z 1998r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), 

5) odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy – na podstawie i 
zasadach określonych w ustawie z dnia 13 marca 2003r. o szczegółowych zasadach 
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących 
pracowników (Dz. U. z 2003r., Nr 90, poz. 844 z późn. zm.), 

6) wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy – na zasadach określonych w art. 92 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974r Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r., Nr 21, poz. 94 z późn. 
zm.), 

7) świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, 
obejmujące: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, 
zasiłek macierzyński, zasiłek opiekuńczy – na podstawie i zasadach określonych w 
ustawie z dnia 25 czerwca 1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2005r., Nr 31 poz. 267 z późn. 
zm.). 
§ 7. 1. Pracownikowi może zostać przyznany dodatek specjalny z tytułu okresowego 

zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań, wg zasad 
określonych w niniejszym regulaminie. 
2. Pracownikowi zatrudnionemu na umowę o pracę w zależności od rodzaju wykonywanej 
pracy, posiadanych kwalifikacji, a także od ilości i jakości świadczonej pracy oprócz 
wynagrodzenia zasadniczego mogą być przyznane według zasad określonych w niniejszym 
regulaminie: 
1) premia, 
2) nagrody. 

 
IV. WYNAGRODZENIE ZASADNICZE 

 
§ 8. Minimalny i maksymalny poziom miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego  

w poszczególnych kategoriach zaszeregowania dla pracowników samorządowych 
zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określa tabela stanowiąca załącznik Nr 1 do 
regulaminu. 
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§ 9. Maksymalny poziom miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników 
samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w placówce na 
poszczególnych stanowiskach pracy określa załącznik nr 2 do regulaminu. 

 
§ 10. 1. Wynagrodzenie zasadnicze ustalane jest każdorazowo w umowie o pracę 

poprzez wskazanie kategorii zaszeregowania i oznaczenie kwoty należnej pracownikowi. 
Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor placówki. 

2. Zmiana kwot właściwych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania nie 
wymaga zmiany umowy o pracę. 

3. Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy skutkuje wypłatą 
wynagrodzenia zasadniczego w wysokości odpowiedniej do ustalonego w umowie wymiaru 
czasu pracy. 

 
V. DODATEK FUNKCYJNY 

 
§ 11. Pracownikom zatrudnionym w placówce na stanowiskach: główny księgowy, 

kierownik gospodarczy i sekretarz szkoły przysługuje dodatek funkcyjny. 
 
§ 12. 1. Procentową wysokość dodatku funkcyjnego dla poszczególnych stanowisk 

określa załącznik Nr 2 do regulaminu. 
2. Dodatek funkcyjny przyznaje i jego wartość kwotową ustala dla pracownika 

dyrektor placówki. 
 

 VI.  DODATEK SPECJALNY 
 
 

§ 13. Dodatek specjalny może zostać przyznany pracownikowi z tytułu okresowego 
zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań pracownikowi,  
w wysokości adekwatnej do wynagrodzenia za wypełnianie tych obowiązków lub zadań,  
z uwzględnieniem ich ilości oraz potrzebnych do ich wykonywania kwalifikacji. 
 

§ 14. Podstawę przyznania dodatku specjalnego dla pracownika stanowi decyzja 
dyrektora placówki. 

 
§ 15. 1. Dodatek przyznaje się na czas określony nie dłuższy niż istnienie 

okoliczności, o których mowa w § 14, na zasadach określonych w §6 Rozporządzenia. 
2. Maksymalna wysokość dodatku może wynosić do 50% minimalnego wynagrodzenia 
zasadniczego w I kategorii zaszeregowania. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik do zarządzenia  nr ……………z dnia …….…. 

                                                                                                                  dyrektora ZSOiT w Miastku 

 

4 

 

VII. WARUNKI PRZYNAWANIA ORAZ WARUNKI I SPOSÓB WYPŁACANIA PREMII 
 ORAZ NAGRÓD 

 
§ 16. 1. Tworzy się fundusz premiowy w wysokości 20% wynagrodzenia 

zasadniczego pracowników. 
2. Premię za dany miesiąc przyznaje Dyrektor placówki na wniosek przełożonego 

pracownika lub z własnej inicjatywy. 
 3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2 winien być złożony w terminie od 20 do 26 
każdego miesiąca miesiąca, za który premia jest przyznawana. 
 4. Premia wypłacana jest z dołu łącznie z wynagrodzeniem zasadniczym za ten sam 
miesiąc. 
 
 § 17. 1. Wysokość indywidualnej premii w danym miesiącu może wynosić do 20 % 
wynagrodzenia zasadniczego. 
 2. Przy ustaleniu wysokości premii dla pracownika uwzględnia się:  
1) jakość i terminowość wykonania zadań określonych zakresem czynności i zadań 
wynikających z potrzeb pracodawcy;  
2) stopień dbałości o powierzony sprzęt i materiały;  
3) stopień przestrzegania dyscypliny pracy, zasad bhp i p.poż;  
4) stopień trudności zadań realizowanych w miesiącu, za który premia jest ustalana. 
 3. Premia powyżej 20 % wynagrodzenia zasadniczego może być przyznana 
pracownikowi, który wykonywał prace wykraczające poza obowiązki  służbowe z 
odpowiednim uzasadnieniem. 
 4. Wysokość premii o której mowa w ust. 3 nie może przekroczyć 40 % 
wynagrodzenia zasadniczego. 
 
 § 18. Okoliczności mające wpływ na wysokość premii nieuwzględnione w danym 
miesiącu mogą być uwzględnione przy ustalaniu wysokości premii w miesiącu po nim 
następującym. 
 
 § 19. Od decyzji w sprawie wysokości przyznanej premii lub jej nie przyznaniu 
odwołanie nie przysługuje. 

 
§ 20. Fundusz nagród tworzy się w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia 

na dany rok kalendarzowy, w wysokości 1 % planowanych rocznych wydatków na 
wynagrodzenia. 

 
§ 21. 1.  Pracownikom może być przyznana indywidualna nagroda uznaniowa za 

szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej oraz wzorowe wykonywanie obowiązków 
pracowniczych. 

2. Wysokość nagrody uznaniowej ustala się w oparciu o: 
1)  ocenę uzyskanych wyników w pracy zawodowej, 
2) stopień złożoności i trudności wykonywanych zadań, 
3) dyspozycyjność pracownika w zakresie wykonywania ważnych i pilnych zadań 

objętych zakresem obowiązków pracownika,  
4) wykonywanie dodatkowych zadań poza zakresem obowiązków pracownika, 
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5) działania usprawniające na stanowisku pracy, 
6) zaangażowanie pracownika w wykonanie zadań. 

3. Podstawą do przyznania nagrody jest analiza wykonania zadań przez 
poszczególnych pracowników. 

4. Pracownik, na którego nałożono karę porządkową w okresie ostatnich 6 miesięcy 
poprzedzających dzień ustalania prawa do nagrody uznaniowej, traci prawo do tej nagrody. 
 

§ 22. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje dyrektor placówki. 
 
§ 23. Nagrody uznaniowe mogą być wypłacane w miarę posiadanych środków 

finansowych na ten cel, w terminach następujących świąt i okoliczności:  
1) Dzień Edukacji Narodowej, 
2) w ciągu roku, za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej, 

 
§ 24. Nagroda wchodzi do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i nie jest 

przyznawana za okres, w którym pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim. 
 

 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§ 25. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy 

prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem: Kodeksu pracy, ustawy o pracownikach 
samorządowych i rozporządzenia płacowego. 

 
§ 26. Przed dopuszczeniem do pracy, nowo zatrudniony pracownik zaznajamia się z 

niniejszym Regulaminem. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Regulaminem 
zostaje dołączone do jego akt osobowych.  

 
§ 27. Regulamin wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania go do wiadomości 

pracowników placówki, z mocą obowiązującą od 1 września 2012 r. 
 
§ 28. Regulamin został uzgodniony ze związkami zawodowymi. 
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Załącznik Nr 2  
do Regulaminu wynagradzania  
pracowników ZSOiT w Miastku 

                                                                                                                                         (nazwa placówki) 
 

Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne, maksymalne wynagrodzenie zasadnicze, wysokość dodatku             
funkcyjnego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę 

w  Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Miastku  
 
 

Lp. 
 

Stanowisko 
 

Wymagania kwalifikacyjne1) 
 

Kategoria 
zaszeregowani

a 

Wynagrodzenie 
zasadnicze 

Wysokość 
dodatku 

funkcyjnego 
(procent 

najniższego 
wynagrodzenia 

zasadniczego 
w I kategorii 

zaszeregowani
a) 

 
 

wykształcenie oraz 
umiejętności 

zawodowe 
 

staż pracy 
(w latach) 

 

minimalna 
kwota w zł 

maksymalna 
kwota w zł 

 

1. Stanowiska urzędnicze 
 

1. Główny księgowy 
 

według odrębnych przepisów 
 

XVI 1550 3710 do 80 

2. Starszy księgowy Średnie3) 

Wyższe 2) 
4 
2 

VII 1220 2160 - 

3. Księgowy Średnie3) 

Wyższe 2) 
2 
- 

VI 1200 2080 - 

4. Specjalista Średnie3) 

Wyższe 2) 
5 
4 

VIII 1240 2200 - 

5. Samodzielny referent  Średnie3) 

Wyższe 2) 

 

4 
2 

VII 1220 2160 - 
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6. Starszy referent Średnie3) 

Wyższe 2) 
 

2 
- 

VI 1200 2080 - 

7. Referent Średnie3) 

 
- V 1180 2020 - 

 
2. Pozostałe stanowiska 

 
8. Sekretarz szkoły  Średnie3) 5  XII 1350 2300 do 50 

9. Kierownik gospodarczy Średnie3) 

Wyższe 2) 
6 
2 

XIII 1400 2860 do 60  

10. Starszy intendent Średnie3) 

Wyższe 2) 
 

2 
- 

VI 1200 2080 - 

11. Intendent  Średnie3) 

Zasadnicze zawodowe5) 
1 
2 

V 1180 2020 - 

12. Starszy woźny 
 

Podstawowe4)  - III 1140 1770 - 

13. Woźny 
 

Podstawowe4)  - 
 

II 1120 1760 - 

14. Sprzątaczka  Podstawowe4) 

 
- I 1100 1700 - 

15. Starszy magazynier Średnie3) 

Zasadnicze zawodowe5) 
1 
2 

VII 1220 2160 - 

16. Magazynier 
 

Średnie3) 

Zasadnicze zawodowe5) 
1 
2 
 

V 1180 2020 - 

17. Palacz c.o. Podstawowe i kurs dla 
palaczy c.o. 

- IV 1160 1920 - 

18. Szef kuchni Zasadnicze zawodowe5)  

i tytuł mistrza 
4 VII 1220 2160 - 

19. Kucharz Zasadnicze zawodowe i 
odpowiednie wyszkolenie 

w zawodzie 5)  
 

- V 1180 2020 - 

20. Pomoc kuchenna 
 

Zasadnicze zawodowe5) 
Podstawowe4) 

 - 
 

IV 1160 1920 - 
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21. Pomoc nauczyciela 
 

Podstawowe4)  - 
 

VI 1200 2080 - 

22. Kierowca samochodu 
osobowego 
 

 według odrębnych przepisów 
 

V  1180 2020 - 

23. Starszy konserwator średnie zawodowe 
 zasadnicze zawodowe5) 

 

3 VI 1200 2080 - 

24. Konserwator 
 

średnie zawodowe 
 zasadnicze zawodowe5) 

 

 - 
 

V 1180 2020 - 

25. Robotnik gospodarczy 
 

 Zasadnicze zawodowe5) 
Podstawowe4) 

 - 
 

II 1120 1760 - 

26. Dozorca 
 

 podstawowe4) 
 

 - 
 

II 1120 1760 - 

27. Praczka podstawowe4) 
 

- VI 1200 2080 - 

28. Szwaczka podstawowe4) 
 

- VI 1200 2080 - 

29. Krawiec średnie zawodowe 
 zasadnicze zawodowe5) 

i odpowiednie wyszkolenie 
w zawodzie 

- V 1180 2020 - 

30. Zaopatrzeniowiec Średnie3) 2 VIII 1240 2200 - 

31. Lekarz Według odrębnych 
przepisów 

- XV 1500 3060 - 

 
1) Szczegółowe wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy dla kierowniczych stanowisk urzędniczych i  stanowisk urzędniczych 

uwzględniają wymagania określone w ustawie . Przy czym za staż pracy wymagany na kierowniczych stanowiskach urzędniczych należy rozumieć 
również  wykonywanie działalności  gospodarczej, zgodnie z art. 6 ust. 4 ustawy. 

2) Wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i kierowniczych 
urzędniczych stosownie do opisu stanowiska. 

3) Średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, a w odniesieniu do stanowisk urzędniczych i 
kierowniczych urzędniczych stosownie do opisu stanowiska. 

4) Podstawowe i umiejętność wykonywania czynności. 
5) Zasadnicze zawodowe umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku .
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Załącznik Nr 1 do Regulaminu wynagradzania  

Pracowników samorządowych  ZSOiT w Miastku 
                                                                                (nazwa placówki) 

 

Tabela minimalnego i maksymalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia 
zasadniczego w poszczególnych kategoriach zaszeregowania 

dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę  
 

 
Kategoria  

zaszeregowania 
Minimalna kwota  

w złotych 
Maksymalna kwota  

w złotych 
I 
 

1100 1700 

II 
 

1120 1760 

III 
 

1140 1770 

IV 
 

1160 1920 

V 
 

1180 2020 

VI 
 

1200 2080 

VII 
 

1220 2160 

VIII 
 

1240 2200 

IX 
 

1260 2220 

X 
 

1280 2250 

XI 
 

1300 2280 

XII 
 

1350 2300 

XIII 
 

1400 2860 

XIV 
 

1450 2990 

XV 
 

1500 3060 

XVI 
 

1550 3710 

XVII 
 

1600 3770 

XVIII 
 

1650 4030 

XIX 
 

1700 4160 


